
قاعدة؛ من لم يكفر 
الكافر فهو كافر

قاعدة حول
 كافر فهو الكافر يكفر لم من

الفهد ناصر الشيخ؛ بقلم

.الله رسول على والسلما والصلة ،لله الحمد

وبعد: 

كففافر" قاعففدة فهففو الكففافر يكفففر لم "من قاعدة فإن
السففلما نواقض من الثالث الناقض وهي مشهورة، معروفة

تعففالى اللففه رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ ذكرها التي
فففي يشففك أو المشففركين يكفففر لم قال: (الثالث: من حيث

كفر).  مذهبهم صحح أو كفرهم

فيهففا بل الطإلقا، هذا على ليست القاعدة هذه أن إل
أو المسففلمين تكفيففر من الباطإل في وقع أغفله من تفصيل

يلي:  كما المر هذا وتفصيل تكفير، بل الصليين الكفار ترك

ً     اعلم مففن ليففس القاعففدة هففذه فففي الصل  أن:  أول
ة جهة ً الكففر ملبس ن بفل فعلً، أو قفول الخأبفار رد جهفة م

ًا منففه هففذا كففان تكفيففر بل الكافر ترك فمن وتكذيبها، تكففذيب
الخففبر يكون أن بد ل هذا فعلى تكفيره، في الواردة بالخأبار
ًا التكفير في الوارد ًا صحيح مففن يكففون أن بد ول عليه، متفق

ًا التكفير ترك واحففدة، ليسففت فالمكفرات الخأبار، لهذه راد
ًا فيها والوقوع هففذا ولبيففان واحففدة، مرتبففة علففى ليففس أيضفف

قسمين:  إلى ينقسم وهذا بينها، التفريق من بد ل المر

الصلي:      الول: الكافر     القسم

مففن فهففذا وغيرهم، والمجوسي والنصراني كاليهودي
يكفففر فففإنه مففذهبه صففحح أو كفففره فففي شففك أو يكفففره لم

هففذا فففي لن العلففم، أهففل من واحد غير ذكره كما بالجماع
ًا المسففلمين عقيففدة غيففر بطلن فففي الففواردة للنصففوص رد

السلما.  دين على ليس من وكفر

السإلما:      عن     الثاني: المرتد     القسم

قسمين:  على وهذا
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إلفى السفلما مفن وانتقفاله كففره أعلفن  مفنالول:
القسم حكم فحكمه اللحاد، أو النصرانية أو كاليهودية غيره

الصلي).  (الكافر السابق

ًا ارتكب  منالثاني: أنفه إل السلما نواقض من ناقض
علففى فهففو ،النففاقض بهففذا يكفففر ولم السلما على أنه يزعم

ًا:  قسمين أيض

ًا ارتكففب  مففنالول: ًا ناقضفف ًا صففريح - عليففه مجمعفف
ً وتعالى سبحانه الله كسب ومففن بالجماع، يكفر فإنه-  مثل
رجلين:  أحد تكفيره في توقف

كفففر، فعلففه هذا وأن كفر، السب بأن أقر  منالول:
علمه في لقصور لمعين على الحكم تنزيل في توقف أنه إل
ًا يكففون فففإنه ذلففك، ونحو رآها لشبهة أو هففذا وقففوله مخطئفف

ًا يرد لم لنه يكفر ل أنه إل باطإل، أقر فإنه ؛ به يكذب أو خأبر
كفر.  السب أن من والجماع الخأبار في ورد بما

ًا السب يكون أن أنكر  منوالثاني: ً كفر فهففذا ،أصل
مففن مثففل والجمففاع. وهففذا للخأبففار رد لنه ،البيان بعد يكفر
أن فففي خأففالف فمففن السففلما، إلففى ينتسب ممن القبر يعبد
أقففر ومففن والجمففاع، للنصففوص رد لنه يكفر فإنه كفر فعله
ل فففإنه رآهففا لشففبهة تكفيره في توقف أنه إل كفر فعله بأن

يكفر. 

ًا ارتكففب  مففنالثاني:     والقسم ًا ناقضفف فيففه مختلففف
يكفففر ول خألفيففة، مسففألة فتكفيففره مثلً، الصففلة كففترك

ًا.  كان وإن يفسق، ول يبدع ول بل فيها، المخالف مخطئ

باخأتصار.  القاعدة هذه في عندي ما هذا

محمد.  على الله وصلى

حمد بن ناصر ؛كتبه
الفهد
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